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ATA DA VIGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DO

COLEGIADO DO CURSO DE

BIOTECNOLOGIA, REALIZADA VINTE E

NOVE DE MARÇO DE DOIS MIL E

DEZENOVE---------------------------------------------

7 Aos vinte nove dias do mês de março de 2019, os membros do colegiado do curso de

8 Biotecnologia, conforme lista de presença anexa, reuniram-se na sala G204-2, prédio do ginásio,
9 Jardim Universitário, na cidade de Foz do Iguaçu, estado do Paraná. A professora Carla

lo Vermeulen Grade Coordenadora do curso de Biotecnologia - iniciou a sessão às 08:1 Ohs.

11 Ausências justificadas: Luiz Henrique Garcia Pereira, que foi substituído por sua suplente
12 Rafaella Bonugli. Ausências injustificadas: Fernando Cezar dos Santos. Inicialmente foi

13 discutido sobre as justificativas das ausências dos membros deste colegiado. Segundo o artigo
14 10°, § 3° do regulamento do colegiado, "será desligado automaticamente do Colegiado o membro

15 que faltar, sem motivos justificados, à 2 (duas) reuniões consecutivas ou à 3 (três) alternadas em

16 dois semestres consecutivos." Considerando que o calendário de reuniões já estava previamente
17 aprovado desde dezembro/2018 e, considerando também que nenhuma aula é agendada nos

18 horários destinados as reuniões, os membros presentes discutiram e propuseram criação de

19 critérios objetivos. Assim, fica aprovado que serão consideradas faltas justificativas: Ausência

20 motivada por razões de saúde com apresentação de atestado ou declaração; convocação para

21 participação do tribunal do júri, participação em evento científico da área, entre outros

22 disciplinados em lei, sempre com a comprovação correspondente. Casos omissos serão discutidos

23 no colegiado. PAUTA I - Mudança na composição do colegiado: O mandato dos técnicos e

24 discentes encerra em 27/04/2019 (de acordo com Portaria de designação 25/2018), sendo assim

25 necessário verificar o interesse dos técnicos em renovar o mandato (Prof Carla encaminhará um

26 e-mail para verificar o interesse à recondução). Já os discentes deverão convocar reunião, com

27 ata, para indicação de novos membros. PAUTA II - Equivalência automática EMTOO5O

28 Laboratório de Química Geral com BTCO115 Química Geral Experimental: Equivalência
29 aprovada. PAUTA III - Equivalência automática Pensamento computacional x

30 Programação de Computadores (engenharias): Equivalência aprovada. NDE fará um

31 levantamento em outros PPCs para verificar se existem outras disciplinas passíveis de

32 equivalência. PAUTA IV - Aprovação do regimento interno (versão final) - Colegiado acatou

33 a modificação proposta pelo DENDC, seguindo assim seu trâmite para aprovação. PAUTA V -

34 Mudança pré-requisito disciplina Pror Arthur: Alteração do pré-requisito para apenas

35 Química Geral para a disciplina optativa BTCO131 - ESTUDOS AVANÇADOS EM

36 FARMACOLOGIA: DA BANCADA A INDUSTRIA FARMACEUTICA. PAUTA VI -

37 Modelo Relatório de Estágio: Prof' Carla trouxe uma minuta de regimento de estágio do curso

38 de Biologia elaborada pelo Prof Cleto juntamente com o departamento de estágio. Prof1 Carla

39 encaminhou para o Prof° Kelvinson revisar a minuta e apresentar uma proposta para o curso de

40 Biotecnologia na próxima reunião para demais apontamentos. Prof' Carla sugeriu especificar
41 mais as normas de relatório final de atividade e marcar reunião com os alunos para apresentar as

42 normas e procedimentos. PAUTA VII - Cooperação UNILA x CIEMAT: Presidente Carla

43 recebeu um e-mail questionando os coordenadores sobre o interesse de manter a cooperação entre

44 UNILA x CIEMAT. O centro oferece vários cursos na área de biologia e meio ambiente. O curso

45 de Biotecnologia respondeu favorável para a manutenção do acordo. Prof° Kelvinson se

46 voluntariou para verificação da página do centro, para posterior apresentação de proposta de

47 intercâmbio ou outros contatos pertinentes. PAUTA VIII - Semana Acadêmica Biotec:

48 Discentes do curso procuraram Prof1 Carla para sugerir organizar a semana acadêmica em

49 coincidência com o 17th Congress of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology, que

50 ocorrerá do dia 22 ao dia 26 de setembro, para aproveitamento de participantes como palestrantes



51 da SA. Ficou aberto para consulta aos pares e sugestões que serão trazidas na próxima reunião,
52 para definição final. PAUTA IX - LINA (e-maus discente Felipe): Discente Felipe solicitou

53 que o colegiado reconhecesse oficialmente a abertura de um polo da LINA na UNILA. Membros

54 anuIram sua abertura. PAUTA X - Diretriz Curricular Nacional do Bacharelado em

55 Biotecnologia: Professora Carla apresentou uma minuta de DNC dos cursos de Biotecnologia,
56 enviada pela LINA, para eventuais contribuições. Foi sugerido pelo Prof. Pablo que a minuta

57 fosse primeiramente analisada no âmbito do NDE, para quem a presidente irá então encaminhar a

58 minuta. PAUTA XI - Aprovação Planos de Ensino: Presidente repassou aos professores para

59 conferência, de acordo com instruções em anexo. Os planos que estiverem de acordo nesta data

60 ficam nesta oportunidade aprovados. Os planos não aprovados serão devolvidos aos docentes

61 responsáveis e, sanados os problemas, serão aprovados no Sistema. PAUTA XII - Aprovações
62 disciplinas para DENDC

- Foram considerados aprovados os pedidos realizados ad referendum
63 a seguir: Equivalência automática de BTCOO49 - Pensamento Computacional em Biotecnologia e

64 EC10021 / EER0074 / EFI00l4 - Programação de Computadores, solicitada por formulário ao

65 DENDC em 29/03/2019; Equivalência automática de BTCO 115 - Química Geral Experimental e

66 QU10027 - Química Geral Experimental, QU10034 / EMTOO5O - Laboratório de Química Geral,
67 solicitada por formulário ao DENDC em 29/03/2019; Equivalência automática de BTCOO44 -

68 Administração, Gestão e Empreendedorismo para Biotecnologia e BTCOI 19 - Administração,
69 Gestão e Empreendedorismo para Biotecnologia, solicitada por formulário ao DENDC em

70 11/02/2019; criação da optativa Estudos Avançados em Farmacologia: Da bancada à Indústria

71 Farmacêutica, com pré-requisito Química Geral, solicitada por formulário ao DENDC em

72 11/03/2019. PAUTA XIII - Transferência Pro? Berghem: Docente solicitou transferência

73 definitiva para UNILA, se baseando na portaria 193/2018. Pro? Pablo sugeriu encaminhar o caso

74 ao Procurador Egon solicitando parecer sobre o caso, o que será feito pela presidente. PAUTA

75 XIV - Discussão sobre artigos 224 e 225 da Resolução COSUEN n° 07/2018: Pro? Pablo

76 sugeriu o envio de e-mail para os discentes desaconselhando a prática, ficando a cargo dos

77 próprios discentes os ônus oriundos da postura adotada, o que já havia sido realizado pela
78 Coordenadora. Profa Carla sugeriu a elaboração de minuta sobre o que foi debatido no colegiado,
79 a fim de propor alternativas e sugestões, incentivando a discussão e amadurecimento do assunto

80 para melhor análise da IN. E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às

81 10:34hs, da qual eu, Francielle Franza, lavrei a presente Ata, que será encaminhada via e-mail

82 aos presentes para aprovação e assinatura em próxima reunião.
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